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D E ST A Q U E S
Govenador Wanderlei Barbosa ressalta o desenvolvimento do
empreendedorismo e parceira com os municípios

O governador do Estado do Tocantins, em exercício, Wanderlei Barbosa, participou da
abertura do 1° Encontro de Prefeitos Empreendedores, realizado em Palmas pelo Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Tocantins (Sebrae/TO) e pelo Tribunal de Contas do
Estado (TCE/TO). O objetivo do encontro foi objetivo de sensibilizar os gestores municipais
sobre os critérios e os benefícios de uma gestão moderna.
Na oportunidade, o governador Wanderlei Barbosa ressaltou a importância de desenvolver
o empreendedorismo nos municípios e reforçou a parceria com os prefeitos. “Atrair para
dentro da gestão pública municipal o serviço das pequenas e médias empresas ajuda a
desenvolver economicamente a cidade, pois fomenta a criação de empregos e, enquanto
Governo, nós colocamos à disposição dos prefeitos a nossa Secretaria de Indústria e
Comércio, para que possam desenvolver projetos inovadores”, ressaltou.

Grupo que nasceu em Araguaína há 40 anos
anuncia investimentos de R$ 150 milhões
Grupo Tabocão comemora 40 anos, empreendimento
que começou no Tocantins e hoje está presente também
nos estados de Goiás, Pará, São Paulo e uma distribuidora
de combustível matriz em Senador Canedo (GO), com filiais
de distribuição em Uberlândia (MG), São Luiz (MA), Ribeirão
Preto (SP) e Porto Nacional (TO).
Com investimentos na ordem de R$150 milhões na construção de postos de
gasolina em Araguaína, Araguatins, Colinas do Tocantins, Gurupi e Palmas,; e
uma nova filial de distribuidora no município de Tabocão com capacidade de
armazenamento de 2 milhões de litros de combustível, compra de 40 novos
caminhões para atender o Tocantins; reforma do Posto Tabocão, na rodovia
BR-153; construção de seis TRRs (Transportadores Revendedores Retalhista),
e ampliação de mineradora.
O grupo anunciou que está previsto também a abertura de escritório na
cidade de Houston, Texas, EUA, para importação de combustível para o
Tocantins. O combustível virá por navio até Belém (PA) e depois seguirá de
barco até Praia Norte, região do Bico do Papagaio no Tocantins.
Atualmente o grupo gera mais de 2 mil posto de trabalho e com todo esse
investimento irá gerar mais 500 novos postos de trabalho.
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Ú LT I M A S
NOTÍCIAS
Pesquisa Fieto:
Índice de Confiança do Empresário Industrial
fecha em 58,0 pontos em novembro
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)
registrou 58,0 pontos em novembro ficando 3,8 pontos
abaixo do resultado apurado em outubro. O ICEI também
teve

desempenho

inferior

em

comparação

com

novembro do ano passado, com queda de 3,4 pontos.
Contudo, segue acima da linha divisória dos 50 pontos,
indicando que os empresários estão confiantes para os
próximos seis meses mesmo que de forma menos
disseminada que nos meses anteriores. Diante desse
cenário, os dois componentes que formam o ICEI também
apresentaram redução. O indicador de Condições Atuais,
que em outubro ficou em 53,6 pontos, em novembro

passou para 51,0 pontos. Já o índice de Expectativas
passou de 65,9 para 61,5 pontos de outubro para
novembro. A queda na confiança atingiu o país como um
todo, visto que o ICEI nacional apresentou decréscimo de
1,8 ponto ao atingir 56 pontos no período em análise

Fonte: FIETO
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IN D ICA D ORES
ECO N Ô M ICO S

Fonte: www.investing.com

AÇÕES

CO M M O DI TI E S

CÂMBI O

TO CAN T I N S AGRONEGÓCIOS
Preço da arroba do boi gordo
Soja em Grão Sc 60Kg

R$279,00
R$158,00

Arroz em Casca LFSc 60Kg

R$ 85,00

Milho Grão Sc 60Kg

R$ 74,00

As principais culturas do estado são
soja e milho,que têm como destino a
exportação para o mercado chinês.

Fonte:www.agrolink.com.br
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